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ওয়াডিভি ক জলঢাকা পৗরসভার কারবানী প  জেবহকরেনর িনিদ  ানস হ 
 

ওয়াড নং িমক নং এলাকার নাম 

০১ ০১ ি বাড়ী আলমগীর কাউি লেরর পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংল  

০২ মৗলভীটারী দি ন পাড়া মসিজদ মাঠ 

০৩ পাগলাটারী আফজাল ভা য়ার পাড়া হািফিজয়া মাঠ 

০৪ ি বাড়ী মাইজালী পাড়া ল মাঠ 

০২ ০১ িডয়াম পাড়া মােজ েলর বািড় সংল  

০২  এ   মসিজদ এর া ণ 

০৩ িগপাড়া জানাব এর বািড় সংল  

০৩ ০১ ব লাগাড়ী সাই ল দওয়ানীর উঠান 

০২ ব লাগাড়ী শাহী চৗ রী পাড়া মসিজদ মাঠ া ণ 

০৩ পি ম পাড়া আফসেরর উঠান 

০৪ বা া পাড়া দেলায়ার ম ােরর উঠান 

০৫ বা া পাড়া মহিসেনর উঠান 

০৬ ামািণক পাড়া মাহা দ আলীর উঠান 

০৪ ০১ ব লাগাড়ী চৗ রী পাড়া ল মােঠর পােশ 

০২ ব লাগাড়ী ডা াপাড়া মসিজদ মাঠ া ণ 

০৩ ব লাগাড়ী হাজীপাড়া মসিজেদর সামেন 

০৪ ব লাগাড়ী ক ােনেলর পাড় 

০৫ ব লাগাড়ী িজয়া কাউি লেরর বািড় সংল  

০৫ ০১ ভড়া পাড়া মসিজদ া ণ 

০২ বােরাঘিড়পাড়া মসিজদ া ণ 

০৩ দি ণ পাড়া মসিজদ া ণ 

০৪ আইিডয়াল কেলজ মাঠ া ণ 

০৫ আম লবািড় মা াসা মাঠ া ণ 

০৬ এরশােদর বাজােরর পাে  

০৭ সরকার পাড়া পাে র পাে  

০৮ মা াপাড়া নামাজ ঘর সংল  

০৯ আম লবািড় জােম মসিজদ মাঠ া ণ 



ওয়াড নং িমক নং এলাকার নাম 

০৬ ০১ জনাব মাঃ ওয়ােহদ বাহা র এর বাড়ী সংল  মসিজদ া ণ 

০২ কাজীরহাট াপাড়া মসিজদ সংল  

০৩ আশরাফ িময়ার উঠান 

০৪ কদমতলী ঈদগাহ মাঠ সংল  

০৫ কািজরহাট পা াপাড়া মা াসা মাঠ 

০৬ আল-হারামাইন মসিজেদর িপছেন 

০৭ কিচর ার মাঠ 

০৭ ০১ চের  হাজীপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংল  

০২ সতীঘাট জােম মসিজদ মাঠ া ণ 

০৩ চের  ডা র ডা া ময়দান মােঠর ব পাে  

০৪ চের  মা র া মাঠ া ণ 

০৫ চের  দালাপাড়া মা াসার মাঠ া ণ 

০৬ চের  বটতলী আিজজােরর পাড়া মাঠ া ণ 

০৭ চের  দালাপাড়া জানাব আলী পাড়ার মাদরাসা মাঠ া ণ 

০৮ কািজরহাট ই াহীম ডা ােরর পাড়া মাঠ া ণ 

০৯ কািজরহাট আজগার মা ােরর পাড়া মাঠ া ণ 

০৮ ০১ চের  কাি য়া বা রীর পাড়া মসিজদ সংল  

০২ চের  ল িময়ার বাড়ী সংল  

০৩ চের  আেবদ কাজী বাড়ী সংল  

০৯ ০১ দি ণ কািজরহাট পি ত পাড়া জােম মসিজদ 

০২ দি ণ কািজরহাট ব িনয়া পাড়া মসিজদ সংল  

০৩ দি ণ কািজরহাট িতন কদম সদ ােরর পাড়া মসিজদ সংল  

০৪ দি ণ কািজরহাট িতন কদম হাজীপাড়া মসিজদ সংল  

০৫ দি ণ কািজরহাট জাহা ীর এর পাড়া জােম মসিজদ মাঠ া ণ 

০৬ দি ণ কািজরহাট কিবরাজ পাড়া ফারকািনয়া মা াসা সংল  

০৭ দি ণ কািজরহাট সােবক কাউি লর মা ান িময়ার বাড়ী জােম মসিজদ সংল  

 

 


